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Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie 25 t/m 29 okt. 2021 

Kerstvakantie 24 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022 (vrijdag vóór Kerst ook de hele dag vrij) 

Voorjaarsvakantie 28 febr. t/m 4 maart 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 7 juni 2022 

Vrijdagmiddag 22 juli 2022 

Zomervakantie 25 juli 2022 t/m 3 september 2022 

Naast deze vakantiedagen zijn er nog een 6-tal studiedagen. Deze dagen laten we u zo 

snel mogelijk weten. 

 

Kledinginzamelingsactie 

Vanochtend zijn alle zakken met kleding 

opgehaald. Dank je wel aan iedereen die 

hieraan zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen! In totaal hebben we 335 kg 

ingezameld. Per kilo wordt € 0.25 aan school 

gedoneerd. We hebben dus in totaal € 83,75 

opgehaald. Als dank voor alle inzet verdubbelt 

school dit bedrag. De leerlingen van groep 7 

zullen in samenspraak met de leerlingen van de 

andere groepen uitzoeken hoe we dit bedrag 

het beste kunnen besteden voor de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe 

buitenspeelmaterialen. 
 

Koningsspelen 2021- zij aan zij 
Dit jaar hebben we i.v.m. corona geen Koningspelensportdag 

maar een week! Van maandag 19 t/m vrijdag 23 april krijgen 

alle groepen op verschillende dagen een sportclinic aangeboden. 

Zo gaat groep 7 op maandag golven in Hank. Zij worden deze 

dag met de fiets op school verwacht. 
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Op dinsdag gaat groep 1/2 Koningsgymmen met juf Kendra. Woensdag komt de Jeu de 

Boules vereniging uit Raamsdonksveer een clinic geven aan de groepen 3 en 4. Op 

vrijdag krijgen groep 5 en 6 een kickboksclinic o.l.v. Mark Smit. Groep 8 heeft deze 

week ook de eindcito en krijgt vrijdagmiddag een sportactiviteit aangeboden in de 

grote gymzaal.  

Op de dag van de sportclinic mogen de leerlingen het nieuwe Peppelshirt dragen. Dit 

krijgen zij op school en gaat niet mee naar huis. Het zou leuk zijn als de leerlingen 

daarnaast nog een oranje accessoire dragen. Denk hierbij aan een oranje pet, oranje 

zonnebril, oranje bloemenkrans, oranje zweetband etc.   

Namens de koningsspelencommissie wensen we alle leerlingen veel plezier deze 

sportieve Koningsweek!  
 

KWINK 
De weken t/m de meivakantie zijn we samen met de 

leerlingen aan het terugblikken wat ze dit jaar al hebben 

geleerd in de Kwink-lessen. We maken met de leerlingen de 

balans op en leren de kinderen doordenken wat zij zelf nog 

graag willen leren dit jaar. Kinderen die (tussentijds) kunnen 

nadenken over wat ze wel en (nog) niet goed kunnen, zijn aan 

het eind van het jaar ook beter in staat te evalueren of en 

hoe ze hun doelen gehaald hebben. Successen kunnen dan 

optimaal beleefd en natuurlijk gevierd worden! Dit draagt bij 

aan een positieve sfeer in de groep.  

 

Onze juf is zwanger! 
Vanuit 3 groepen van de Peppel kwamen de kinderen de 

afgelopen weken thuis met dit bericht. Wij wensen onze 

collega’s een goede zwangerschap toe! 

Het verlof van juf Inge gaat in op woensdag 7 juli, het verlof 

van juf Leonie op maandag 12 juli en verlof van juf Naomi 

start ná de zomervakantie.  

Op dit moment zijn we druk bezig vervanging te regelen voor 

onze collega’s. 

  

Schoonmaker gevraagd 
Ons schoonmaakbedrijf is op zoek naar iemand die dagelijks 2.15 uur schoon wil maken 

op de Peppel. Heeft u interesse of kent u iemand dan kunt u bellen naar: 

EMD tel. 06-41103003 
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